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Slachtruis b naar Kurt Vonnegur
door Courage. Regie: MargrittiVre_
nggoor. Spel: Petel de eraet. Ge-
zien;20,/9 in de Stadsschouwburo.
Aldaar Um 28/9 en 4 Vn 21 / 1pi

Ile Gracf is tËtenO ran ziín
pracbtige rrcrtolkingen in ác
v_oorstellirrgea ran D-irt Tanghe
{De wer:elilvafutetnlr"., Rcien}.-en
rtan ziJn zelfgescimres ilrsnolo
Scn (zoals Ombat, Hnvy m t{lls),
waarin hij virnroze spó-ngen ran
Der etre pensonage naarhet ande-
ne maaktc.

Daarog. is het cen goede keus
van rcgisseur Maryxith Vrene
goorgsweest m hem te vrarFD
.9cÀtlruis5te spelen. De beekfcn-
de lcracht yan de teksten en de
absurditeit rran Vo:rneguts vcr-
hael komeu uitstcken{tot hun
!ech! ie,zier direct voor je \,yat
De G-raef rcÍtelt. Dat kan toch
eert -kleine tckort*oming \ran
Slodrdruil 5 niet versluierËn: de
tijdssprorrgeu doen eeu beetíe
wijblijvend 4?tr en leiden niet
tot nieuwe inzichten van Biltv
Pilgrim. StacNrttru8 5 on&ijgr nier
ahijd de anekdote.

Toctr blijft de voorstcllins tot
F"t S-a: toe eangrijpena.-Het
DomDard€ment oD Dreden
hangt als een onrvËerswolk bo
veu derioorstelling. maarpas aen
bet slot wordt er meldiw rnan
gemaakt Ën els de hcle stad in
p{n ICt. klinkr allem nog het
geluid rran de krpinkelerende vo
gels: "Poetiewiet " Zo gaat dar

"Zo gaat dat," is het zinuetiew1g P.+y ntsft tetkens zijn
gnnselijke aneladotes mee áf.
sluit. De hmftlpcrsoon uit Stacht-
Írul$ 5 werd als aalmoezenier ia
TI Ámeritsansg legEr gevangen
geno-men dogr de Duitsers, was
FcEdCe rau het bombardemeat
rn.Drrsde& overl,eeftle lafer als
eruge-een vliegramp en is ook
nog dmr buitenaardse ïrezeDs
ontsoerd. Desondanls bliift ac-
teur Peter de Gradvrii hóniek
oruler alle schokkende-sebeuftè
ry$se_n. Met zijtr karakieristieke
armabele spel sfaalt h[i vooral
optimisme uir Zo gaat dáe
_ _De mono_loog_SàAdruis s is ge-
ba$€efil-op Kurt Vonaegrts exfe
luentqle roman uit 1969 over
icmand die 'een bee{ie los in de
tltd ujr'. Hetverh$I slningt heen
el yqg ru$sen all€rl,ei episodea
urt ner-levenvanBillyen het lukt
Petqge Gragf om die corrplexe
venelling gtashelder voor het
voetlicbt ru brcngen" _
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